Heerlen, 13 april 2010

Beste heer, mevrouw,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Het bestuur van PDN heeft in de vergadering van 30 maart 2010 besluiten genomen over het
verlenen van toeslagen (indexatie) op de pensioenen van gepensioneerden, de
pensioenaanspraken van slapers en op de pensioenopbouw van DSM-medewerkers, de
zogenaamde backservice. In deze brief ontvangt u informatie daarover.
De toeslagen zorgen ervoor dat de pensioenen van gepensioneerden meegroeien met de
stijging van de prijzen.
De backservice is een toeslag die ervoor zorgt dat de pensioenen van medewerkers die tot
dusver door hen zijn opgebouwd, meegroeien met de loonontwikkeling bij DSM.
Deze toeslagen en backservice mogen alleen verleend worden als de financiële toestand van
het pensioenfonds dat toelaat. Het bestuur kan besluiten niet-verleende toeslagen op een
later moment alsnog toe te kennen indien de financiële situatie dat toestaat.
De dekkingsgraad is de belangrijkste indicator van de financiële toestand van het fonds en
bepaalt mede of er toeslagen kunnen worden verleend. Het bestuur van PDN heeft
vastgesteld dat die dekkingsgraad per eind 2009 111% was, wat uitkomt boven Minimaal
Vereist Eigen Vermogen (voor PDN zijnde 104,2%). Gegeven deze situatie heeft het bestuur,
rekening houdend met de regels van PDN, besloten de toeslagen en backservice die in het
verleden niet waren toegekend, vanaf 1 januari 2010 weer geheel of gedeeltelijk toe te
kennen. Daarmee is de lijn van toeslag- en backserviceverlening weer opgepakt, waar dat in
2008 niet meer mogelijk was.
De toegekende toeslagen zijn niet voor alle groepen gelijk, omdat er verschillende regels
gelden voor de verschillende groepen. De besluiten over de toeslagen en backservice zien er
als volgt uit:
Pensioengerechtigden
Voor pensioengerechtigden houden de regels van PDN in dat bij een dekkingsgraad
onder het zgn. Minimaal Vereist Eigen Vermogen (voor PDN 104,2%) géén toeslag
mogelijk is. Komt de dekkingsgraad uit boven het zgn. Vereist Eigen Vermogen (voor
PDN 114%), dan kan in beginsel volledige toeslagverlening plaats vinden. Bij een
dekkingsgraad tussen deze grenzen is een gedeeltelijke toeslag mogelijk.
Gegeven de dekkingsgraad per 31 december 2009 van 111% heeft het bestuur van
PDN besloten de toeslag gedeeltelijk toe te kennen en wel als volgt:
aan pensioengerechtigden wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 een
(inhaal)toeslag verleend van 1%. Dit is het deel van de toeslag van 1,91% die in 2008
niet is verleend en die nu gedeeltelijk kan worden toegekend. Deze toeslag van 1% zal
eind mei voor het eerst worden betaald, inclusief de nabetaling vanaf 1 januari 2010.
Het bestuur kan op een later tijdstip indien de financiële situatie dat dan toestaat
besluiten alsnog een toeslag te verlenen voor de resterende 0,91%. Dat geldt ook voor
de niet verleende toeslagen in 2009 en 2010. Deze toeslagen hebben betrekking op
prijsstijgingen van respectievelijk 1,44% en 0,69%.
Slapers
De in het verleden door slapers opgebouwde pensioenaanspraken worden op dezelfde
manier aangepast als de uitkeringen van de pensioengerechtigden (zie hiervoor). Dat
betekent eveneens een inhaaltoeslag van 1% per 1 januari 2010.

Werknemers DSM
Voor werknemers houden de regels van PDN in dat bij een dekkingsgraad onder het
zgn. Minimaal Vereist Eigen Vermogen (voor PDN 104,2%) géén backservice mogelijk
is. Bij een dekkingsgraad boven 104,2% is volledige backservice mogelijk.
Gegeven de dekkingsgraad per 31 december 2009 van 111% heeft het bestuur van
PDN besloten dat de backservice van 3,5% in verband met de algemene
loonsverhoging in 2008 die per 1 januari 2009 niet is toegekend, nu alsnog wordt
toegekend.
Voor executives bedroeg indertijd het equivalent, voor zover van toepassing, 2%. In die
situaties wordt nu alsnog 2% backservice toegekend.
In 2009 heeft geen algemene loonsverhoging plaatsgevonden. In verband daarmee is
er geen backservice per 1 januari 2010.
De algemene loonsverhoging van 2% per 1 februari 2010 resulteert dit jaar niet in
backservice. Over het eventueel verlenen van backservice in verband met deze
algemene loonsverhoging van 2% zal het bestuur, conform reglement, pas begin 2011
een besluit nemen.
Op of na 1 januari 2009 niet meer in dienst
Deelnemers die op of na 1 januari 2009 nog in dienst waren bij DSM en daarna uit
dienst zijn gegaan, komen ook in aanmerking voor de backservice met 3,5% in verband
met de algemene loonsverhoging in 2008. Deze verhoging wordt met ingang van
1 januari 2010 toegekend.
Dat geldt ook voor nabestaanden van wie de partner op of na 1 januari 2009 in dienst
was en daarna overleden is.
Wie in aanmerking komt voor de backservice van 3,5% ontvangt geen inhaaltoeslag
van 1% per 1 januari 2010 en zal, als daartoe later alsnog wordt besloten, ook niet in
aanmerking komen voor de (inhaal)toeslag van 0,91%.
Pre(vroeg)pensioen en vrijwillig pensioensparen
De rente over het pre(vroeg)pensioenkapitaal, de saldo’s prepensioensparen en vrijwillig
pensioensparen (VPS) is voor de periode van 1 juli 2010 - 1 juli 2011 vastgesteld op 0%.
Deze rente wordt bepaald op basis van het totaal rendement op de beleggingen over het
afgelopen jaar. Dit rendement bedroeg weliswaar 16,9%, maar dit is 1,9% te weinig om het
negatieve resultaat van een jaar eerder (-18,8%) te compenseren.
De ingegane prepensioenuitkeringen zullen als gevolg hiervan per 1 januari 2011 ook niet
worden verhoogd.
Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat de bovengenoemde besluiten over de (inhaal)toeslagen
niet zijn opgenomen in de UPO’s (Uniform Pensioenoverzicht 2010) die in de loop van april
zijn of worden verstuurd.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende over de toeslag- of backserviceverlening van
uw pensioen te hebben geïnformeerd.
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